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(Theatret foreftiller en ſimpel meubleret Stue. Midt paa 
Gulvet et Bord, hvorpaa Fruentimmerarbeide, kunſtige Blomſter 
og Bapæfter. — To Stole, hver paa fin Side af Bordet. Til 
Hoire og Venſtre for Tilſkuerpladſen to Døre, hvoraf den ene 
fører til Califourchons, den anden til Tamerlans Varelſe. Til: 
højre for Tilſtuerpladſen en Kamin, tilvenftre for Tilſkuerpladſen 
et Vindue og pan Bæggen et Fuglebur med to Canarifugle. 

. Endvidere tilvenftre nok en Dør, ved Siden af hvilken en Com— 
mode, hvorpaa Blomfterpotter og em Vandkaraffel. Bed Siden 

af Commoden en Feteloft. En Dør i Baggrunden.) 

Forſte Scene. 

Mimi (fiddende ved Bordet tilvenftre for Tilſkuerpladſen, 
nynner et Bar Stropher af en Sang, hvis anden Strophe gjen- 
tages førft fra Tamerlans og dernæft fra Califourchons Varelſe, 
fidfte Gang ſaaledes, at den Syngendes Stemme fnæffer over.) 

AH! det er vor Nabo til Venſtre, hvis Stemme be- 
ftandig fnæffer over, naar han ſynger. Det er et fjed- 
ſommeligt Naboſtkab og i det hele taget en flet ind- 
rettet Beboelfesleilighed. Det fan rigtignok godt nytte, 
at Værten forfiffrer, at han har ladet begge Dørene 
til vore Naboer ſperre. Havde vi iffe ſelv fat Slaa 
for dem, vidſte vi os intet Vieblif ſikkre. Heldigvis 
ere Slaaerne ſolide. (Reifer fig op og gaaer hen til Fugle— 
buret.) Aa mine ftaffels Fugle! J har iffe mere at 
ſpiſe, men nu ffal I ftrar faae; (truer med Fingeren 
ad dem) at fige, naar I ere ſmukt artige og lade være 
at ſtjendes. — Ja det er dog befynderligt, hvor alle 
Forelſtede ligne hinanden; enten det faa er Canari- 
fugle eller Menneſker, ſtjenndes ffal og maa de. 
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Anden Scene. 

Mimi. Zizine (kommer ind BIRDS og bærende en 
Krukke med Melk.) 

Zizine. God Morgen Mimi! Her bringer jeg 
Melken til vor Frofoft. 

Mimi. Fortræffeligt. Der er god Ild i Ka— 
minen. Vi kunne ſtrax tillave den. 

Zizine. Naa, ſaa har Du da, ſom ſodvanligt, 
været tidligt paa Benene, for at begynde dit Arbeide 
ftrar ved Solopgang. Hør veed Du hvad min Vige! 
der kommer ſaamen ikke Noget ud af den tidlige 
Opſtaaen. Speil Dig i mit Exempel. Jeg gi'er Dig 
Intet efter i Dyd og gode Sæder, men Herren fri 
og bevare mig fra at ſtage op før Kloffen ti. Men Mimi! 
Du falder jo reent i Staver! Hvad tænfer Du paa? 

"Mimi. Jeg? paa Intet. 
Zizine. Ja, jeg veed det da nok, men jeg figer 

Dig: Tag Dig i Agt! — Slaa ham af Tanker. 
Mimi. Gam? hvem mener Du? 
Zizine. Jeg mener naturligviis det unge Men— 

neſke fra Boulevarderne, ſom Du beſtandig tænfer 
paa, ham, ſom kom accurat i rette Tid for at for- 
fvare Dig, den Aften Du overfaldtes af de tre unge 
Lapſe, der fom ud af en Café. 

Mimi. Ja, det var ffræffeligt. Jeg tfjælver 
endnu ved den blotte Tanfe. 

Mel. Quelle offense etc. 

Mimi. 
Kan jeg glemme 
Disſe ſlemme 
Lapſes Uforſkammethed; 
Tænt, de Fæle 
Bilde ftjæle 
Kys fra mig, ſtjondt jeg blev vred. 
Pludſelig jeg feer en Herre 
Ile til mit Forfvar kjek; 
Selv befvimed jeg degværre 
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Overvældet af min Skrak. 
Dog jeg atter 
Snart mig fatter, 
Stjærmet ved hang Tapperhed; 
Hjertet banfer, 
Tanken wanker 
Drommende om Kjærlighed. 

Zizine. 
Hør min fjære! 
Det fulde være 
Mig, man ſaadanne Flauſer bød; 
Jeg ſlog fra mig, 
For det-fan jeg, 
Til den Spas de haardt fortrød. 
Slige Fyre 
Kan jeg ſtyre, 
Lad dem et komme mig for nær. 
Hvis de mutfe, 
Ja blot ſukke, 
Prygler jeg dem hver iſer. 

Be gge (paa engang.) 

Kan jeg glemme Slige Fyre 
Disſe ſlemme 
Lapſes Uforſkammethed. 
Teœnk de Fæle 
Bilde. ftjæle 
Kys fra mia ſtjondt jeg blev 

Mimi. 

jo aldrig har feet. 

Zizine. 
forſpundet? 

Mimi. 
Zizine. 

Kan jeg ſtyre, 

Hvis de mukke, 
Ja blot ſukke, 

vred. 

Men jeg veed ikke, hvorfor Du beſtan— 
dig taler til mig om dette unge Menneſke, ſom jeg 

Det var Wat, da jeg blev over: 
faldet; jeg faldt ſtrax i Befvimelje, og da jeg fom til 
mig ſely igjen, var min Redningsmand forfvunden. 

Og Dit Kravetørflæde var nok ogſaa 

Ja! Jeg fan iffe nægte det. 
Du ſeer altſaa, at din Redningsmand 

fun var — reent ud ſagt — en Tyv! 

Zizine. 

Lad demeikommemig fornær. 

Prygler jeg dem hver ifær. 
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Mimi. Nei! Pei det vil jeg iffe troe. 
Zizine. Ja det er fordi Du er allfor 00 

troende og faa er Du faa let til at forelffe Dig. 
Væn Dig af med det og indifrænf Dig til i det 
Hoieſte at være tafnemlig. Huſk paa den ſtakkels 
Blandette, ſom blev faa ulyffelig, fordi hun ſtolede 
paa den Kjærlighedserflæring, hun fif af ham med 
de ſmukke Bakkenbarter. 

Mimi. Ja, Du har Ret. Blanchettes Sfjæbne 
bør være os et advarende Exempel. 

Zizine. Stol iffe paa noget Mandfolk. Det 
gaaer med dem Alle, ſom med Luftballonerne: At 
lætte dem i Bevegelſe, er let nof; men man lærer 
aldrig den Kunſt at ſtyre dem. 

Mimi. Ja, men engang |fal man dog gifte fig. 
Zizine. Gifte fig? Jeg gifter mig aldrig. 
Mimi. Jo, ſaamend gjor Du jaa, roor Du 

blot fan faae en Mand med mange Penge. Det er 
Din fvage Side. 

Zizine HØ ſkaf mig en riig Guldgraver fra 
Californien, ſaa gi'er jeg mig maaſke (gaaer hen til 
Fugleburet, Men Mimi, Du har jo reent glemt at 
fodre Canarifuglene. 

Tredie Scene. 

De Forrige. Tamerlan (ſom ſtikker Hovedet ind ad 
Doren i Baggrunden.) 

Tamerlan. God Morgen! mine Damer! De 
vilde vel ikke være af den Godhed at laane mig en 
Stovleknegt? 

Zizine. Jeg forftaaer ikke, hvad Øe mener. 
Tamerlan. Naa, ſaa De veed ikke, hvad en 

Stovleknegt er? Ja, det er i Grunden ganſke na— 
turligt; men maa jeg faa maaſkee ſporge: Hvorledes 
befinder De Dem? 

Zizine. Det fan være Dem det Samme. 
Tamerlan. Jeg beder mange Gange om For: 
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ladelje. Saa De har virfelig ingen Stovlefnegt? 
Ja faa, God Morgen mine Damer! God Morgen. 

(Trekker Hovedet til fig og luffer Døren.) 

Fjerde Scene. 

Mimi. Zizine. 
Mimi. Det er et net ungt Menneſke. 
Zizine. Aa ja faamæn, og man feer ſtrax, at 

han er vant til at bevæge fig i Verden. 
Mimi. Og ſaa er han beftandig ſaa munter; 

ſynger fra Morgen til Aften. 

Femte Scene. 

De Forrige. Califourchon (der ſtikker Hovedet ind ad 
Døren t Baggrunden.) 

Califourdon. Mine Damer! 
Mimi. See faa, der har vi vor anden Nabo. 
Zizine. Hvad vil De, min Herre? 
Califourhon. Jeg vilde gjerne bede Dem 

om en Svovlftif. 
Zizine. Vi har ingen. 
Califourhon. Ikke? Saa De har virkelig 

ingen Svolvftif? 
Zizine. Nei, figer jeg, og vil De jaa ſtrax 

gaae, hvis De ikke vil have denne over Hovedet. 
(tager Vandkaraffelen.) 

Califourchon. (træffer Hovedet til fia og luffer Dø- 
ren, men aabuer den ſtrax igjen, og figer:) Nei! hvor den 
Pige dog er deilig! (ukker Døren.) 

Stette Scene, 

Mimi. Zizine (lee Begge.) 

Zizine. Det er rigtignok en original Fyr; 
ſaaledes at trænge ind til os, blot for at ſporge om 
en Svovlſtik. Og fane Du, hvor han rullede fine 
Vine og hvilfet Blif han tilfaftede mig? 
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Mimi. Han er maaffe ſyg, den Staffel! 
Zizine. Syg? Jo viſt. Net Mimi lad mig 

fige Dig det eengang for Alle. Hverken han eller 
andre Mandfolk fortjene mindfte Medlidenhed. Jeg 
erklærer hele den ſtjeeggede Deel af Menneſkeſlogten 
Krig paa Liv og Dod. Bil Du være med? 

Mimi (idet hun giver Zizine Haanden.) Ja! 
Zizine. Nu vel! fremad mod dem! 

Mel. Jurons, Jurons. 

Zizine. 
Ja, det ftaaer faft! Bor SFjæbne vi forene 

J Flid og Noiſomhed 
Og Uafhængighed. 

At være munter, altid glad og lykkelig, 
Vi fylde ene, ſtjonne Frihed, Dig. 

Mimi. 
Hjertets Stemme til 08 lød: 
Lykkens Genius vil begge ffjærme. 
Men hvis Venſtkabsbaand I brød, 
Aldrig meer den Eder fig vil nærme. 

Begge: 
Ja, det ftaaer faft! Vor SFjæbne vi forene 

J Flid og Noiſomhed 
Og Uafhængighed. 

At være munter, altid glad og lykkelig 
Vi ſtylde ene, ſtjonne Frihed, Dig. 

Mimi. Zizine! Jeg vil aldrig forlade Dig. 
Zizine. Og jeg ſtkal bejfytte Dig, Mimi! og 

være Dig i Faders Sted. 
Tamerlan (udenfor Scenen og talende i fit Værelfe.) 

Jomfru Mimi! Jeg er dødelig forelifet i Dem; jeg 
træffer mine finefte Handſker paa, ifører miq mit 
hvideſte Linned og gjør Dem et Beføg forat erflære 
Dem min Kjærlighed. 

Mimi (til Fine.) Hører Du? han fommer herind! 
Zizine. Ja, hvad gjør det? 
Califourchon, (udenfor Scenen talende i fit Værelfe.) 
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Jomfru Zizine! Jeg tilbeder Dem. Bonhor mig, 
jeg træffer mine Handſker paa, og kommer ind og 
beſoger Dem. 

Zizine (til Mimi.) Inden vi veed et Ord af det, 
har vi nof et heelt Herrefelffab hos os 

Mimi. Hvad ital vi gjøre? 
Zizine. Naturligviis lade dem fomme ind. Hvad 

vilde det nytte at luffe Doren af? ſaa krob de vel 
ind ad Vinduerne. Hurtigt! lad os jætte 08 ved 
Sybordet og modtage dem med imponerende Rolighed ! 
(De fætte fiq og begynde at arbeide. Det banker paa Døren i 
Baggrunden.) 

Zizine (affides til Mimi) Der har vi Ar. Ct. 
(høit) Kom ind! 

Syvende Stene. 

De Forrige. Tamerlan (tommer ind med hvide Handſter 
paa og alvorlig Pine.) 

Tamerlan (affioes.) Nu Mob, Tamerlan! Syng 
faa ſtjont Du fan (nærmer fig Mimis Stol og fynger:) 

WM ef. Mamzelle écoutez. 

Tamerlan. 
Jomfru, oh! jeg be'er Dem at 
Hore paa min Drom inat: 
Jeg var i Salighedens Zone, 
Til Alteret førte jeg Dem, 
Som IGgtepar vi da gif hjem, 
Da væffed mig min Portnerkone. 
Stig mig faa dog ikke Net, 
Men fiig, at jeg drømte et, 
Mimi! ob, tilhviſk jagte mig 
Dog at jeg drømter) et. 

(Det banfer paa Døren i Baggrunden.) 

Zizine (affides til Mimi.) Der har vi Nr. To, 
(høit) Kom ind! 

*) Synges: drømme, rømme. 

5*8 
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Ottende Scene. 

De Forrige. Califourchon (fommer ind iført hvide 
Handſter og med alvorlig Mine.) 

Tamerlan. Hvad feer jeg? Nok et Mandfolk. 
Califourchon (affides) Nu Mod, Califourchon! 

Benyt dit bløde Organ! (nærmer fig Zizines Stol og 
fynger:) 

Mel. Mamzelle écoutez. 

Califourchon. 
Jomfru, oh! jeg be'er Dem at 
Hore paa min Drom inat: 
De var min ſode, lille Kone, 
Jeg trykked Dem ømt til mit Bryſt, 
Det var en paradifijt Lyft, 
Da væffed mig min Portnerkone, 
Siig mig faa dog ikke Net, 
Men ſiig, at jeg dromte et 
Zizine tilhviſt fagte mig, 
Dog at jeg drømteøq) et. 

(Under Sangen afbryder Tamerlan ham med het Udraab: „Det 
er mine Ord De ftjæler,” men Califourchon, fortfætter og ender 

Sangen.) 

Zizine. Nu mine Herrer! hvad Videre har 
De at fige os. 

Tamerlan (med et hovvende Buf for Mimi) Jom— 

fru Mimi? Jeg hedder Cyprien Tamerlan, er Maler 
og 25 Aar gammel, befidder en ypperlig Helbred og 
en fortræftelig Charafteer, og ffriver i ledige Timer 
de ſkjonneſte og dydigſte Digte, faa dydige, at en— 
hver Moder uden Fare fan lade fin halvvorne Datter 
læfe dem. (til Califourdjon.) Og nu, min Herre, hvad 
Videre har De at fige? 

Califourchon (med et hoppende Buk for Zizine.) 

Jomfru Zizine! Mit Navn er Erneſt Califourchon! 
Jeg er ogſaa 25 Aar gammel, og Philoſoph af Pro— 
fesſion; jeg har, ſom De ſeer, et brendende Blik og 
meget hvide Tænder og naar jeg betragter Dem, o, 

*) Synges: drømme, rømme. 
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min Jomfru! føler jeg mig ftolt af, at henføre til 
den franſke Nation. 

Zizine (affides) Han taler til mig, fom om 
jeg var et hiſtoriſt Monument. 

Tamerlan. Mine Damer! maa vi nu høre 
et Svar fra Deres Side! 

Califourchon (affides) Ja nu ffulle de vare. 
Gud veed, hvad de fvare? 

Mimi (veifer fig og neier for dem Begge.) Mine 
Herrer! De ere Begge meget elſkvordige, og det er 
ikke meer end billigt at De fage et Svar. 

Califourchon (affides.) Jeg føler mig tilmode 
ſom Prometheus. Uvishedens Grib fortærer mit 
Indre. 

Zizine. Jeg ſkal fvare for os Begge. Ingen 
af os vil gifte fig. 

Tamerlan (hævende Armene mod Loftet.) Tilintet— 
gjort! 

Califourchon. (med ſamme Geſtus.) Knuſt! 
Tamerlan (til Mimi) Hvorledes Jomfru Mimi! 

De vil virkelig ikke gifte Dem? 
Mimi. Nei, jeg vil ikke, men derfor maa De, 

Hr. Tamerlan, ikke være vred paa mig. Skjondt 
jeg ikke kan blive Deres Kone, har jeg Intet 
imod Dem. 

Tamerlan. Det er ſom om mit Hierte ſtulde 
briſte. Jeg fan ligeſaa gjerne ſtrax tage mine hvide 
Handſker af og gane min Vei. Farvel Jomfru Mimi. 

(qaaer et Bar Sfridt henimod Døren til Baggrunden.) 

Calfourdon (til Zizine) Farvel, Jomfru Zizine! 
Nu bliver jeg Selvmorder ! 

(gaaer et Bar Sfridt henimod Døren til Baggrunden.) 

Zizine (fører dem Beage tilbage og ftiller fig midt 
imellem dem.) Mine Herrer! Ingen Dumheder, om jeg 
maa bede, lad og være gode Venner og Naboer ſom 
hidtil. Naar De ſeer vor Nogle fidde i Døren, er 
det Tegn paa at vi ere hjemme. De ſtal da ſtedſe, naar 
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De onſke at beſoge os, være os velkomne ſom Venner, 
men — læg vel Mærfe til det — fun Jom Venner; 
ſom Elſkere fan De Intet udrette med 04. 

Califourchon (nedflaaet.) Som Elſkere vil De 
iffe vide Noget af os at fige. 

Mimi (til Tamerlan.) Nu vel! Gr. Tamerlan! 
(Gaaer De ind herpaa? 

Tamerlan. Jeg er nel nødt fk Bel 
Mimi. Tro De mig: Venfkab er meget bedre 

end Kjærlighed. 
Tamerlan. Venſkab, tiger De? Ja, jeg mod— 

tager Deres; thi jeg agter og ærer Dem, Ifr. Mimi, 
høtere end Nogen. — Ofte er jeg kommet hjem ſildig 
om Natten og naar jeg da — ffjøndt det var indis— 
cret — tillod mig at figge lidt igjennem Noglehullet 
i Deres Dør, hvilfet Syn ſaa jeg da iffe? Aldrig 
ſkal jeg glemme det; thi da faa jeg Dem, den unge 
Pige i fin Ungdoms ſtjonneſte Blomſt, ufortrødent 
arbeide for at tjene fit Brød. Ja, Ifr. Mimi! tro mig 
paa mit Ord: Mit Venſkab for Dem er ærligt og 
oprigtigt meent. Skjenk mig et lignende. 

Califourchon (tir Zizine.) Ja, Jomfru Zizine! 
ogſaa mit Venſkab for Dem er ærligt og oprigtigt, 
thi jeg har ogfaa tidt om Natten figget ind af Deres 
Noglehul. Jeg har da rigtignof aldrig ſeet Dem 
arbeide — det ſkylder jeg Sandheden at fige — men 
jeg har feet Dem — ſove. Men hvilket Syn! al 
drig ffal jeg glemme dets Ynde; — altid maatte jeg 
udbryde: „Nei, hvor den Pige dog er deilig.” 

Tamerlan (aſſides, med et Blik paa Califourchon.) 
Det er da et utaaleligt Dyr. Han ftjæler alle mine 
Ideer og udvifler dem i den latterligfte Form. (høit 
til — Min Herre, De fjeder mig. 

Califourchon. Og De maa ikke troe, at De 
morer mig. 

Zizine. Tys! Tys, mine Herrer! Maa jeg 
bede Dem om ikke at ſtjœndes! 
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Mimi. fr. Tamerlan! Huſk, at vi tulle være 
Venner. 

Mel. Vous le voulez .... eh bien mamzelle. 

Tamerlan. 
Ja Deres Venſtab jeg modtager, 
Sfjøndt jeg havde haabet meer; 
Om ogſaa Hiertet ſtille flager 
Dem jeg lyder, ſom De ſer. 

Califourchon (til Zizine). 
Ja, Deres Venſkab jeg modtager, 
Sfjøndt jeg havde haabet meer; 
Om ogfaa Hjertet ftille flager, 
Dem jeg lyder, fom De fer. 

Tamerlan (til Mimi.) 
Men til Gjengjæld haaber jeg, 
Som blev Træl i Deres Læntfer, 
At De tænfer lidt paa mig, 
Jomfru! fom jeg paa Dem tænfer. 

Califourchon (til Zizine). 
Jomfru, fom jeg paa Dem tænder. 

Zizine og Mimi. 
Ja, Venſtabsbaandet vi modtage, 
Lad det aldrig brifte meer. 
Saa har ej Hjertet Grund til Klage, 
Derved blier det, ſom De feer 

Zizine. Kom ſaa Mimi og lad os hente Frø 
til Canarifuglene. Imidlertid ville vi bede Dem, 
mine Herrer, at pasſe paa vor Frokoſt. (hun helder 
Melk i Kasſerollen, der ſtager over Ilden). De ſee, vi be- 
handle Dem ſom Venner. Kom faa, Mimi! Farvel 
jaalænge. 

Tamerlan. Stol De paa og. Bi ſkulle nof 
pasſe paa Frokoſten. 

Mimi. Zizine. Tamerlan. Califourchon. 
(Alle paa eengang). 

Mel. Qu'entre nous. 
:,: Ja, Kjærlighed vi vil af Tanken jage bort, 

Benjfab varer ved, mens hin fun varer fort. :,: 
(Mimi og Zizine gaae.) 
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Niende Scene. 

Tamerlan. Califourchon. 

Tamerlan (afſides). Plukket ſom en Agurk! 
Califourchon (fornærmet). Min Herre, jeg 

ſynes, at De lagde „Skurk“. 
tamerlan. Sej, jeg Jagde one lel 
Califourchon. Jeg beder om Forladelſe, faa 

hørte jeg fejl. 
Tamerlan (træffer fine Handſter af i Vrede). Min 

Herre! De elffer Jomfru Zizine? 
Califourdon. Om jeg elſker hende? Jeg 

tilbeder hende. J over en Mitaaned har jeg fulgt 
hende paa alle hendes Veje og gjort mig ſtyldig i 
de ſtorſte Ubefindigheder for at vinde hendes Hjerte. 
deg er gaaet i de daarligſte Theatre og har ſeet 
de kjedſommeligſte Styffer, nogle endog 3 Gange, 
blot fordi jeg vidfte, at hun var der, men alt for- 
gjæves. 

Tamerlan. Og hvad har De nu ifinde? 
Califourdon. Hvad jeg har ifinde? Jeg 

tænfer paa at gaae hen til en Apotheker, fjøbe den 
ftærfelte Gift, jeg fan faae, og forgive mig. Men 
foreløbig vil jeg dog drikke en halv Baier. 

Tamerlan. Min Herre! Jeg tager min Hat 
af for Dem. 

Califourhon. Og jeg gjør det Samme for 
Dem. 

Tamerlan. Deres Anſigt behager mig. 
Califourchon. Og jeg foler mig ſympathe— 

tiſt tiltalt af Deres. 
Tamerlan. Skulle vi i Forening foge sal 

overvinde de to ſtolte Skjonne. 
Califourchon  (forfigtig).. De vilde maaſke, 

inden vi indgaa en faadan Forening, være af den 
Godhed at underrette mig om Deres politiſke Tros— 
bekjendelſe. 

— 
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Tamerlan (lægger Armen om Halſen paa ham, fører 
ham til den anden Side af Scenen, lægger Munden til hans 

Øre og figer:) Jeg har ingen. 
Califourchon (foretager de ſamme Bevagelſer og 

figer) Jeg har den famme. Vi ere altjaa visſe 
paa iffe at fomme op at |fjændes. Lad 08 være 
Venner! 

Tamerlan. Som Oreſtes og Pylades ! 
Califourchon. Ja, ſom Oreſtes og Pylades! 
Tamerlan. Som Damon og Ppthias. 
Califourdon. Ja, fom Damon og Ppythias! 
Tamerlan. Kjære Ernett! 
Califourchon. Dyrebare Cyprien! 
Tamerlan. Kjere Ven! hvorledes befinder 

Du Dig? Jeg haaber vel? 
Califourchon. Taf, jo! Og Du? 
mamerlan. Jo mange Tal! ret vel. (giver 

Califourchon Haanden). Øg nu, mine Damer! Vogt 
Dem. Seiren er os vis. 

Califourchon. Men hvorledes ffulle vi be- 
jeire Dem? 

Tamerlan. Ved at opdage deres fvage Side. 
Seer Du, min Ven! jeg fjender Fruentimmerne, og 
min Erfaring har forlængft lært mig, at ethvert af 
dem har fin ſvage Side. Det gjælder fun at finde 
og benytte den, faa fan man beſeire dem Alle. Ror 
blot ved et Fruentimmers ſvage Side, og hun giver 
fig firar. Den Samme, fom et BVjeblif iforvejen 
var faa fornem og ftolt, at hun neppe vilde fe 
paa Dig, falder Dig, naar Du har truffet hendes 
ſpage Side, ftrar om Halſen med det Udraab: „Oh, 
hvor jeg elſter Dig, of! hvor Du er ſod! Din, 
din for evig.” 

Califourchon. Tamerlan, hvor Du er floa! 
Tamerlan. Har man fundet et Fruentimmers 

ſpage Side, har man ſtrax Nøglen til hendes Hjerte. 
Saaledes gaar det til. 
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Mel. Au dieu d'amour. 

Gud Amors Magt er flor, det maa Du vide, 
Bed den man altid ſikkert fejre maa. 
Og hver en Kvinde har fin ſvage Side, 
Find den og Du vil Maalet fnarligt naae. 

J en vis Klage er de ſaare blide, 
Naar blot man la'er dem høre Guldets Klang, 
Og fnart Du finder, deres fvage Side 
Er Heſte, Bogu og fint Ameublement. 

De borgerlige Damer fan ej lide, 
At man dem hylder altfor ligefrem, 
Thi Snerperi er" deres ſvage Side, 
Kun ſaare dyb Reſpekt fan vinde dem. 

En Hertuginde ftolt og ftreng vil vide, 
At fjøle fornemt Alt med Anftands 33, 
Men hun dog ogſaa har fin fvage Side, 
Paa Rang og Aandrighed hun fætter Pris. 

Bed Dandfen mangen yndig ung Sylphide 
Har faaet Hjertet grumme ſlemt forbrændt, 
Thi Tingen var, at hendes fvage Side, 
Blev ved Champagnen altfor hurtig kjendt. 

Med en Grifette vil Du neppe ftride, 
Dun er facil i baade Stort og Smaat, 
Og det, ſom udgjør hendes fvage Side, 
Er Alt, der fmager delifat og godt. 

En Bedeføfter vil Dig lade lide, 
Tortur af Bræfen, Pſalmer, Fafte, Bøn; 
Men vil Du finde hendes fvage Side, 
Saa klynk og faft, min Ven! til Du bli'er grøn. 

Uſkyldighed er dog den værfte Kvide, 
Som mulig Du fan møde paa din Vej, 
Og neppe finder Du dens fvage Side, 
Derfor jeg raader Dig: Forføg det ej. 

Og dog er Amors Magt faa ftor, vi vide, 
Bed den man altid ſikkert fejre maa; 
Thi hver en Kvinde har fin ſvage Side, 
Hvorved vi ſtedſe vile Maalet naa. 

Califourchon. Tamerlan! Du begejjtrer mig, 
men (med et Blik paa Kasſerollen) Melken koger over. 
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Tamerlan. Lad den foge over. 
Califourchon. Ja, lad den det. 
Tamerlan. Jeg faaer en Idee! 
Califourchon. Hvilfen? 
Tamerlan (pegende paa Slaaen foran Doren til 

- hans Bærelje). Seer Du den Slaa, ſom ſtiller hendes 
Bærelfe fra mit? (gaaer hen og tager den). Jeg bemog— 
tiger mig den. 

Califourchon (idet han gaaer hen mod Døren til 
fit Verelſe). Tamerlan! Tamerlan! Det er urigtigt 
af Dig, ſaaledes at misbruge den unge Piges Til 
lid. Fy ſkam Dig! (tager Slaaen af fin Dør). 

Tamerlan. Hvad gjør Du der. 
SaMtoure hon: "Det--jamme ſom "Du. " Jeg 

tager ogſaa Slaaen. 
(Man hører Mimi og Zizine nynne udenfor Døren i Bag— 

grunden). 

Saomerlan. -Sfond Dig! der er. de. 

Tiende Scene. 

De Forrige. Mimi. Zizine. 

Sratite Der igen 
Mimi. Og medbringe Frokoſten til vore Ca— 

narifugle. 
Zizine (med et Blik paa Kasſerollen). Men hvad 

er der bleven af vor egen Frokoſt? Den er jo 
falden i Aſken. > 

Mimi. Falden i Aſtken? Er det ſaaledes, mine 
Herrer! at De har udført det Hverv, vi betroede Dem? 

Zizine. Nu fomme vi- da til at fulte. 
Tamerlan. Sulte? Nei, mine Damer! paa 

ingen Maade. Vi vare begge faa rørte, da de for- 
[od 08, at vi glemte at pasſe paa deres Frofoft, 
men derunder bør de iffe lide. Jeg har den Wre 
at indbyde Dem til at ſpiſe Frokoſt med os hos en 

2 Den jvage Side. 
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af vore forſte Reſtauratorer. De ifal faa alt, hvad 
De onſke; Suppe, Hummer, Coteletter, Champagne 
og fire Duſin fortræffelige Oſters. 

Zizine, Mei Taf! det ſtkal vi iffe have Noget af. 
Tamerlan. De fan iffe lide Oſters? Maaſke 

foretræffer De Reier. Godt! De ſtal fane Reier. 
Mimi. Vi foretræffe at blive herhjemme. 
Tamerlan og Califourchon (paa engang) 

Ut blive hjemme? 
Zizine. Ja, vi fan da fenere lave 09 ſelv en 

ny Frokoſt. 
Mimi. Ja, naar vi forſt har været ude og 

folgt vore Blomſter. Kom Zizine! lad os ſtkynde 08. 
Tamerlan (affides til Califourchon). De fætte 

ingen Pris paa Mad og Drikke. 
Califourchon (affides til Tamerlan). Det er 

itfe deres ſpage Side. 
Tamerlan. Se, om Du fan finde den. 
Califourchon. Maaſtke har jeg fundet den! 

(falder i Tanker). 

Zizine (bringer en tom Papeſkte). Her, Mimi! er 
Wtfen til Blomſterne. 

Mimi (idet hun aabner Sfuffen i Komoden). Og 

her er Blomſterne. Wſkten ſtal ſnart være paffet. 
Califourchon. Mine Damer! Jeg har et 

Tilbud at gjøre Dem. 
DEDE. Gt BEER 

Zizine. Nok et Tilbud? Maa vi høre det? 
Tamerlan. Jeg er jaa heldig at være i Be- 

ſiddelſe af 2 Billetter til Dametribunen i den lov— 
givende Forſamling. (Mimi og Zizine fe forbauſede paa ham). 

Zizine. Men vi "forftaa os aldeleg iffe paa 
= ASE E Ten RSS 

Mimi. Den [ovgivende Forfamling. Uh! jeg 
fjender iffe noget Kjedeligere. 

Califourchon (affides). Det er afgjort viſt: 
den lovgivende Forſamling er iffe deres ſpvage Side. 
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Zizine. Havde De endda budt os en Indby— 
delſe til et Bal. Det funde jeg forftaa. 

Tamerlan (fom under de foregaaende Replikker har 
fat fig, fpringer op fra fin Stol). En Indbydelfe til et 
Bal figer De. Jeg inviterer dem Begge til Bal. 

Zizine. Aa Snaf. 
Mimi. Hvad hører jeg? Indbyder De 08 

virkelig til Bal? 
Tamerlan. Ja, mine Damer! Jeg fjender 

et Sted, hvor der idag gives et meget ſmukt offent- 
ligt Bal med ypperlig Belysning, fortræffelig Be— 
værtning og et Orkeſter paa idetmindfte 26 Per— 
foner. O! lad os dandſe! Leve Glæden! Leve Dandſen! 

Alle. FJa leve Dandſen! 

Mel. Il faut s'amuser etc. 

Tamerlan. 
Hvor ſtjont i Dandſen fig at fvinge! 
Om end ej voves tør en Cancan. 
Loven dog mægter ej at bringe 
Dydige Entrechats under fin Tvang. 

(Dand8.) 

Hvor hurtigt nu verle de Dandfe, 
Og ej nogen forſomme vi. 

Taratata! Taratata. 
J Piger ſmaa! flet Eder Krandſe, 
Thi Blomſtertiden ſnart er forbi. 

(Dands.) 

Hvor lokkende Hornene klinge, 
Lad 08 endnu ej ende vor Dands. 

Taratata, Taratata. 
Thi den, ſom bedſt forſtaar at ſpinge, 
Vil Momus krone med ſin Krands. 

(Dands). 

Mimi. O, hvor jeg elſker Dands! 
Tamerlan (afſides). Mu har jeg hende. (højt). 

Altſaa, det er afgjort, vi tage paa Bal. Mine Da- 
mer! maa jeg byde Dem min Arm? 

(957 
— 
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Mimi. Ja, vi holde nof af at dandfe, men 
fun i vort Hjem. 

Tamerlan. Hvorledes, fun hjemme? uden 
Orcheſter? 

Zizine (alvorlig). Ja, og uden Herrer! 
Tamerlan. Uden Herrer? 
Zizine (idet hun fuldfører Pakningen af Blomfteræffen). 

Ja, uden ſaa meget Jom en Stump af en Herre. Bi 
have aldrig fat vor Fod paa et offentligt Bal og 
agte eiheller at gjøre det. | 
Tamerlan (affides). Det var da rent forbandet. 
Zizine. Og nu, mine Herrer! maa vi virfelig 

bede Dem undſkylde os. Vi har paffet vore 
Blomſter 

Tamerlan. De behøver ikke at fuldfore Sæt: 
ningen. Jeg forſtaar Dem. De jager os paa Døren. 

Mimi. Nei, det: vil jeg dog ille ige vi 
fan iffe nægte, at det vilde være 08 behageligt, om. 

Damerlan. Om vi gik vor Vej? Sa DE er 
affurat det Samme. 

Zizine. Ja, naturligvis! og vi maa oven: 
ifjøbet bede Dem ſkynde Dem at gaa, thi vor Tid 
er koſtbar. 

Califo urchon (vil tage Blomfteræffen fra Zizine). 
Paa jeg iffe bære deres Wſke? | 

Zizine (ſagaer ham over Fingrene) Mei Taf! det 
behøves iffe. 

Tamerlan. Kom, Califourchon! Du feer, vi 
maa gaae. 

Mel.: Viens mon ami, c'en est assez. 

Tamerlan. 

Saa fom min Ben! lad 08 gaae hjem 
Paa Døren jages vi af dem. 

Og naar de 08 et elſte vil, 
Bi indelukke 08, vor Dør i Laas flaar til. 
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Alle (paa engang). 

Mimi. Zizine. Tamerlan. Cali- 
fourchon. 

Ja ſaa, min Ven, lad os gaa 
hjem, 

Paa Døren jages vi af dem, 
Og maar de os ei elſte vil, 
Vi indelukke 08, vor Dør i Laas 

jlaa til. 

Tamerlan. Of, Farvel. Oh! (gaaer). 
Califourchon. Oh! Farvel. OH! (gaaer). 

Nei, iffe vi dem jage bort, 
Men, fiden Kamret her er vort, 
Vi felv dog vel har Wet dertil, 
Luk dem fun ind for 08, ſaa— 

meget ſom De vil. 

Elleve Scene. 
Mimi. Zizine. 

Mimi (idet hun tager fit Shawl paa). De ſtakkels 
unge Menneſker vare ganſke bedrøvede over at ſtulle 
forlade 08. 

gine Bhv nu blot ille rort, men fee at 
komme afſted. Jeg er uhyre ſulten og trænger til 
at fane Noget at ſpiſe. 

Mimi. Du fan dog iffe nægte, at de havde i 
Grunden Ret. Vi jog dem virfelig paa Døren. 

Zizine. Ja, nu jager jeg faamænd Dig paa 
Døren og laaſer den, for at ingen ſkal fomme ind, 
medens vi ere borte. (de gaa bort talende med hinanden 
udenfor Døren og nynnende). 

(Scenen forbliver tom i nogle Øjebliffe). 

tolvte Scene. 

Tamerlan. Califourchon. 
Tamerlan (aabner ſagte Døren til fit Verelſe og 

ftiffer Hovedet ind). Tør man fomme ind? 
Califourchon (aabner Døren til fit Varelſe og ſtik— 

fer Hovedet ind). Ifr. Zizine! Tillader De? (De fane 
Øie paa hinanden, løbe hinanden imøde midt paa Øcenen med 
fmaa Polkatrin, indtil Califourchon pludſelig ſtandſer med Ud— 

raab): „Nei, hvor er jeg ulykkelig.“ 
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Tamerlan (lægger Haanden paa Ryggen af en Stol 

og hænger med Hovedet). Slaaet paa alle Bunfter! Hvor 
er dog deres |vage Side? hvor er den? 

Califourehon. De ere ikke Slifmunde. 
Tamerlan. De ere ikke coquette. 
Califourchon. De holde ikke af at dandſe 

uden i deres Hjem. 
Tamerlan. For Fanden! Califourchon; hjelp 

mig at finde deres fvage Side. Ogſaa Du fjender . 
jo Kvindebjertet. 

Califourchon. Yet, min Ven! Lad mig 
ligeſaa godt forſt ſom ſidſt tilftaa det. (undfelig). 
Jeg har aldrig før været foreljÉet. 

Tamerlan Hvad hører jeg? 
Califourchon. Ja, jeg ved det, Du maa 

finde mig uhyre latterlig. Ikke fandt? Jeg fore: 
kommer Dig i dette Øjeblit ikke ulig en Antikvitet 
fra et eller andet Muſeum, men jeg har fun ſagt 
Sandhed. Beklag mig! „Nej, hvor den Pige dog 
er dejlig.” 

Tamerlan. Naa, tab iffe Modet. Hun ſkal 
nof blive din. Søg fun at finde et Middel til at 
røre hendes Hjerte. 

Califourchon. Jeg har fundet et. Jeg druk— 
ner mig. Jeg ftyrter mig i en Flod. 

Tamerlan. Ja vift, for» ſtrax at blwe 
op igjen, uden at Du engang har den Fornøjelje 
at hun fer det. Nej, det er et daarligt Middel. 

Califourchon. (med et Blik paa Fugleburet). O, 
Fugle, hvor I ere lykkelige! Cder holder hun. af 
og fjæler for. Gid jeg var i Jeres Sted, ja, gid 
jeg var en Canarifugl, en Hancanarifugl; han har 
Dog en tage, ſom elſker ham, medens jeg... 
(Udftøder pludfeligt et Sfrig). Hvad fer jeg? 

Tamerlan. Hvad er det? 
Califourchon. Hancanarifuglen huggede med 

Nobbet til Hunnen, faa hun fløj ned af Vinden. 
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Tamerlan. Naa, faa hugger hun vel igjen 
til ham. 

Califourchon. Nej, hun gjor ikke. Nej ſe 
dog, Tamerlan! (Tamerlan rejſer ſig og gaar hen mod 
Fugleburet). Se, Hunnen nærmer fig venligt til Han— 
nen, hun breder fin Vinge ud over ham, hun ka— 
resſerer ham. Se! fe! de næbbes. 

Begge (paa engang). De næbbes! 

Mel. O merveille de la nature. 

Tamerlan. 
Kan man vel ftørre Særfyn ſtue? 
Hun har for Magten ydmygt bøjet fig. 
Og langtfra med fin Hevn at true, 
Gun blidt fig nærmer; fe hvor nydelig. 

Califourchon. 

Naar ſtundom Manden troer at burde klage, 
Fordi hans Kone lidt ſelvraadig var, 
Lad ham ſe paa Fuglen og dens Mage, 

:t Hvordan en Mand fig felv til Rette ta'er. :,: 

Tamerlan. Min Ven! hvilfen Belæring fif 
vi ikke i dette Øjeblif af Naturens Haand! — Der 
kommer iffe Noget ud af at fmægte for et Fruen- 
timmer. Hun ſtkal tageg med Jernhaand. (fvinger med 
Armen). 

Califourchon. Troer Du virkelig, at det er 
den rette Methode? (fvinger med Armen). 

Tamerlan. Jeg troer det. Canarifuglen har 
lært mig Det. 

Califourchon. Det fan faamænd gjerne være, 
ol hr har "Ret. eer bet, at «min Bortners 
Kone er aldrig blidere, end naar hendes Mand har 
banfet hende. 

Tamerlan. Ja, der gives Fruentimmer, der 
fun lade fig overvinde ved Grovhed, i fornødent 
Fald ved Bank. (ſvinger med Armen). Lad os prove 
dette Middel mod vore Tilbedte. O, Canariehan! 
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lykkes Experimentet, da lover jeg at fodre Dig ſom 
en Prinds alle dine Levedage. 

Califourchon. "Og Jeg ſtal Tabe Dig Fab: 
ſtoppe, naar Du dør. 

Mel. Aujourd”hui mon amour. 
Tamerlan. 

Ja, vor Kjærlighed ſtal lære 
Dem, ſom haaned 08, 
At bude Trods. 

Gjor end Midlet 08 ej Wre, 
Det har Fynd og Klem, 
Og ſtal boie dem. 

Snart de Hulde 
lære tulle, 

At lyde 08 blev deres Kald. 

Califourchon (betragter Fugleburet). 
See den Lille 
Gam vil drille, 

Men han blev Herjfer, hun lyde ham ſktal. 

Begge. 
Det bun FE 

(tagende hinanden i Haanden.) 
Ja, vor Kjærlighed ſtal lære 

Dem, ſom haaned 08, 
2 lt ube TERRE 2 

Ja Trods. 
(Man hører Mimi nynne udenfor Døren i Baggrunden.) 

Tamerlan. Det er Mimi. 
Califourchon. Gjor Du forſt Forſoget med 

hende. (affides). Det er nok det Klogeſte at lade 
ham begynde. 

Tamerlan …Surtigt ind” Foil Værelje! (ftøder 
ham ind i hans Værelfe). Og faa affted ind i mit eget, 
inden hun kommer herind. (lober hurtigt over Scenen og 
ind i ſit Bærelfe). 

Trettende Scene. 

Mimi. (ſenere) Tamerlan. 
Mimi (fommer ind nynnende). Lad mig nu tælle 

Pengene og fe, om vi har faaet, hvad der tilfom- 
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mer 08; iht 3isine er ille til at ſtole paa. Hun 
er altid ſaa tankelos, naar hun tager mod Penge. 
so axe, Ser, i; jo det et ganſte rigtigt. - Det 
var da en heldig Dag. Mtan tjener iffe altid ſaa— 
meget. 

Tamerlan (fommer fagte ind ad Døren i Baggrunden 
med en Vandfande i Haanden) Se ſaa! nu ere vi 
da Begge i Buret. Der (pegende paa Mimi) er 
Huncanarifuglen og her (egende paa fig felv) er Han— 
canarifuglen. Nu gjælder det fun at finde en An— 
ledning til at tjændes; uden Anledning fan man 
da iffe være grov. 

Mimi (vender fig om.) Ah, det er Dem, År. 
Tamerlan. | 

Tamerlan. Ja, jeg trænger til noget Vand 
til at barbere mig med. Vil De laane mig noget? 

Mimi (tager Karaffelen og helder i Tamerlans Vand— 
kande.) Med Fornojelſe, vær faa god! 

Tamerlan (affines.) Hun giver mig, hvad jeg 
beder om. Deraf fan jeg da iffe tage Anledning 
til at ffjændes med hende. (høit) Gar De været hel: 
dig med Deres Salg idag, Ifr Mimi? 

Mimi. Aa ja faamæn. Store Summer have 
vi iffe faaet ind, men dog tilftræffeligt, men jeg er 
jo rigtignok lettere at tilfredsftille end Zizine, ſom 
abſolut ſkal fpille i Lotteriet. 

Tamerlan. Naa, ſaa Zitzine piller i Lotte 
riet? (afſides, Ja, Herre Gud! deraf, at Zizine 
ſpiller i Lotteriet, fan jeg da heller iffe tage Anled— 
ning til at være grov. 

Mimi. (tager Bandfaraffelen og gaaer hen mod Blom— 

ſterne) Det generer Dem vel ikke, Lr. Tamerlan, at 

jeg vander min lille Have? 
Tamerlan. Nej, aldeles iffe. (nærmer fig Mimi 

uden at hun mærfer det og figer, afſides, medens han fvinger 

Armen.) Naa! fan giv mig en Anledning, for 

uærm mig, dril mig. 
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Mimi (vender fig om.) Men, min Gud, hvad 
gaaer der af Dem? 

Tamerlan. Hvad der gaaer af mig? Veed 
De det virfelig iffe? Kan det da undre Dem, om 
jeg er nær ved at miſte Forftanden ved Tanfen om, 
at De aldrig vil gifte Dem? De maa dog have en 
Grund dertil. Siig mig den. 

Mimi. Nu vel! jeg ffal ſige Dem den. Hor 
mig med Rolighed. — Der var en Tid, da denne 
Leilighed beboedes, foruden af Zizine og mig, endnu 
af en tredie ung Pige. Alle Tre vare vi fader: 
og moderloſe, men opdragne ſammen og Ven: 
inder fra vor tidligite Barndom. Skjondt langtfra 
rige, tjente vi dog ved vore Hænders Gjerning Til 
ftræffeligt til at komme ud af det; vi vare glade 
og lykkelige, ſang fra Morgen til Aften. Plud— 
felig ophørte den ſtakkels Blanchette — ſaaledes 
hed den tredie unge Pige — med at lee og ſynge. 
Suk og Taarer afloſte hendes Glæde og Mun— 
terhed, thi hun var bleven bedragen af en ung 
Wand, til hvig Forfiffringer om Kjærlighed og 
Lefte om Satelfab hun havde været godtroende nok 
til at fæfte Lind. — Om gtelfab blev der aldrig 
tale, thi Forføreren forfvandt. Iſtedetfor blev vi 
nødte til at holde Barnedaab, til at lade en lille 
Pige dobe, der allerede i Vuggen var fader: og 
moderlos; thi hendes Fader var løben fin Vei og 
hendes Moder død af Sorg og Græmmelje. OB 
jeg fan ikke tænfe paa det, uden at fane Taarer i 
Winene. 

Tamerlan, Gred fun; jeg er ner ve al 
gjøre det Samme. 

Mimi. Jeg har nu jagt Dem Tilftræffeligt til 
at De fan forſtaae, hvorfor Zizine og jeg have fattet 
Afſky baade for Elſkere og Wgteſkab. Tillad mig 
nu at vedblive at vande mine Blomſter. (gaaer hen mod 
Vindnet.) 
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Tamerlan. Nedrige Forfører! Gid jeg havde 
Dig her! Du ſtulde faae med mig at beftille. 

Mimi (talende ud ad Vinduet) Bliv lidt, min 
Dreng, jaa ſkal Du fane Noget! (tager nogle Stillinger 
af fin Pung og fafter dem ud af Viuduet.) See der! Hvor 
han blev glad, den Staffel, og hvor han taffer mig. 

Tamerlan (betragtende hende.) Hvilket godt og 
ædelt Hjerte. 

Mimi. De ſeer faa forundret paa mig. Ja 
jeg tilftaaer det; jeg feer aldrig ſaadan en lille 
Suvoyard, uden at jeg maa give ham et Par Skil— 
ling. De ftaffels Born fomme faa langveis fra og 
ftaae jaa ene og forladt i denne ftore By. Og, 
iffe fandt, Gr. Tamerlan! Det gjør altid Ens Hjerte 
godt at hjælpe Fattige. (Tamerlan tier.) De fvarer 
mig ikke? De befinder Dem iffe vel. Vil De have 
et Glas Vand? Jeg fan tydeligt fee, at De befin- 
der Dem ilde. 

Tamerlan (ftampende i Gulvet.) Nei jeg gjor ikke. 
Mimi (ftampende i Gulvet.) Jo vift gjør De. 
Tamerlan (ftampende i Gulvet.) Nei, figer jeg. 
Mimi (ftampende i Gulvet.) Jo, figer jeg. 
Tamerlan. Nu vel, hvis jeg i dette Oieblik 

lider, faa er det Deres Sfyld. 
Mimi (heftig) Nei! 
Tamerlan (heftia.) Jo! 
Mimi (heftig) Nei! | 
Tamerlan. Jo! Fo! figer jeg, thi De for: 

drer Umuligheder af mig. Hvor fan De, der er faa 
god, jaa elifværdig og hvert Vieftlif giver mig Be— 
viljer herpaa, forlange, at jeg ſtal ophøre at elſtke 
Dem? eg fan det iffe, men jeg fan fly Dem, og 
det vil jeg. Jeg flytter endnu idag; jeg forlader 
for ftedfe denne By og mit Fædreland. Jeg vil fee 
at finde et andet Land, hvor alle Fruentimmer ere 
ondſkabsfulde, egoiftille, lunefulde, coquette. O, 
hvor jeg ſkal befinde mig vel i det Land. 
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Mel. "Mon coeur bat etc. 

Tamerlan. 
worlænge jeg lod mig beſeire 

Af Deres Dyds og Skjonheds Magt. 
Farvel! jeg nu Andre vil feire, 
Som vife mig mindre Foragt. 
Thi har De end et Deres Dyder, 

Og naae De i Skjonhed et Dem, 
:: Afverling tidt trøfter og fryder. 

Mimi! Af — hvi var De faa flem? :,: 

Mimi (med Haanden paa Hjertet.) OG min Gud! 
Tamerlan. ten inden jeg tager bort, maa jeg 

dog ikke glemme at tilbagegive Dem dette Torklede. 
(tager et Kravetørflæde op af Lommen og giver hende det.) 
Det er Deres, Ifr. Mimi! Vær laa god. Der er det. 

Mimi (bevæget) Hvad feer jeg? Mit Kravetorklode, 
fom jeg den Aften miftede paa Boulevarderne. 

Tamerlan. Ja, det er det. Det var min 
Henſigt at tilbagegive Dem det paa vor Bryllups- 
Dag, men da den Dag aldrig ſtal fomme, vil jeg 
iffe længere beholde det. Farvel, Jfr. Mimi. 

Mimi. O, ſiig mig Alt! Det unge Menneſke, 
fom den Aften forfvarede mig, min ubefjendte Red— 
ningsmand, var det Dem? 

Tamerlan. Ja, Ifr. Mimi! SOE var me 
Jeg har ikke tidligere villet fige Dem det for ikke 
at faae Udſeende af at gjøre Fordring paa Tal. 
Det er iffe Deres Taknemmelighed, men Deres 
Kjærlighed, jeg fætter Pris paa, og jeg onſkede at 
være elffet fun for min egen Skyld 

Mimi (rørt) Hvor ſkal jeg finde Ord for at 
tolfe Dem min Tal? 

Tamerlan. Gjør Dem ingen Uleilighed. Jeg 
fif et blaat Øje den Aften. Det var det Hele. Det 
er ikke Noget at taffe for. 

Mimi. Og det var for min Styld. 
Tamerlan. Ja, det var for — naa! tal iffe 

derom. Farvel, Ifr. Mimi! Farvel! 
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Mimi. O bliv! 

Tamerlan. Hvorledes! De holder mig tilbage? 
Mimi. Ja, min Ven! En ung Pige fan ikke 

være forſigtig nof, inden hun bortgiver fin Haand 
og fit Hjerte. Nu veed jeg, at jeg tør ffjænfe Dem 
begge Dele. 

Tamerlan. Hvad horer jeg? 

Mimi. 
Mel. Mon coeur bat etc. 

Stjøndt jeg aldrig var en Coquette. 
Af Mange dog jeg Hyldeft fif. 
De var unge, ſmukke og nette, 
F nyette Poder de gif. 

Som De, funde jeg triumphere, 
Bed mine Erobringers Tal. 

Men Kjærlighed gjælder mig mere, 
De frygte et for en Rival! 

Fa, Kjærlighed gjælder mig mere, 
Frygt et! De faaer ingen Rival! 

Tamerlan (qhenrykt.) Drømmer eller vaager jeg? 
Knib mig i Armen, for at jeg fan faae det at vide! 
O føde, velfignede, elffede Mimi! (Han omfavner og 
kysſer hende. Califourchon ſtikker Hovedet ind af Døren og 
Mimi flygter med et Skrig ind i BVærelfet tilhøive.) 

Fjortende Scene. 

Califourchon. Tamerlan.  (fenere) Zizine. 
Califourchon. Naa, er det lykkedes Dig? 
Tamerlan. Ja! Ja! Hun elſker mig. Oh hvor 

jeg er Inffelig! lad mig omfavne Dig, min Ven! 
(omfavner Califourchon og ſnurrer ham rundt.) 

Califourchon. Au! Au! Du fvæler mig. 
(Tamerlan flipper ham, løber henimod Døren til Baggrunden, 
møder Zizine, fnuvrer dende rundt med det Udraab: „Oh lad 
mig ogjaa omfavne Dem”, og løber ud. 

Femtende Scene. 
Zizine. Califourchon. 

Zizine (glattende fin Kjole) Naa! hvor han krol— 
lede min Kjole! 



30 

Califourehon. (betragtende hende.) Nei, hvor den 
Pige dog er deilig. 

Zizine (beftandig glattende fin Kjole) Han der er 
da halvtosſet. 

Califourchon (affides.) Nu ſkal jeg da til det. 
(fvinger Armen.) 

Zizine. Hvad er det for Armbevægelfer? 
Califourchon (affides.) Hun er fvær, men hun 

fan ... (fvinger med Armen.) 
Zizine. tin Herre! hvad vil De? og hvor: 

ledes er De fommet herind? 
Califourchon (affides,) Lad os nu ſlaage Slaget 

(høit med bifter Stemme.) Jeg er her, fordi jeg er her, 
lad det være Dem nok, og jeg agter at blive, ſaa— 
længe jeg har Lyft. 

Zizine. Øg med hvad Ret, om jeg maa ſporge? 
Califourchon (med bifter Stemme.) I Kraft af 

den Stærferes Pet. 
Zizine. Hvad hører jeg? 
Califourchon (beftandig bifter.) Jeg ſkal vije Dem, 

at jeg er den Storkeſte. (fvinger Armen medens han dog 
feer fjærligt paa hende.) 

Zizine (affides.) Jeg troer ſaamend, at han 
vil flaae mig! (hoit.) See der, tag den. (giver ham et 
Ørefigen.) 

Califourchon. Au! Au! 
Zizine. Ja, det ſtal iffe blive derved. (løber hen 

og fætter Foden paa Feiekoſten, udtager Skaftet og forfølger 
hermed Califourchon, ſom flygter, idet han vælter Stolene og 
raaber ,,Djælp! Hjælp!”) 

Sertende Scene. 

De Forrige. Mimi og Camerlan (de fire førfte af de 
efterfølgende Replikker ledſages melodramatiſk af Ordeftret, idet 
Tamerlan føber hen for at ftandfe Caltfourdon, Mimi, forat 

ſtandſe Zizine.) 

Tamerlan. Hvad er paafærde? 
Mimi. Hvad vil det ſige 



i 

31 

Tamerlan. Saa fvor dog. 
Mimi. Forflar 08, hvad er der ſtkeet? 
Zizine (pegende paa Califourchon. Det Uhyre der, 

vilde flaae mig. 
Tamerlan (til Califourchon) Hvad for Noget? 
Califourchon. Det var jo efter vor Aftale. 
Tamerlan (affides.) Tys! Ti ttille! 
Califourchon (til Tamerlan.) Nei, Hvor den 

Pige Dog er deilig! og hun er dydig, (med Haanden 
bag paa Ryggen.) ffrupdydig. (Til Zizine) Oh! hvor 
Deres Haand er yndig, felv naar den ſlaaer. 

Zizine (nærmer fig ham med Koſteſtaftet, Ja, De 
ifal fane den at fole. 

Tamerlan (ftandfer hende) Glem, Ifr. Zizine, 
hvad der er pasſeret og hør en Nyhed, jeg har at 
fortælle Dem. (tager Mimis Haand.) Maa jeg præjen- 
tere Dem min lille Kone. 

Mimi. Zizine! Maa jeg præfentere Dig min 
lille Mand. 

Zizine (til Tamerlan) Men Gud bevares! De 
maa da have fundet en Talisman, ſiden det er gaaet 
faa hurtigt. 

Mimi (tager Kravetørflædet frem.) Her ſeer Du 
Talismanen ! 

Zizine (til Tamerlan.) Hvorledes min Herre, det 
var altſaa — 

Tamerlan. Jo, det var mig! 
Zizine (edrovet, Naa, faa gifter Du Dig 

da, Mimi, og for Fremtiden ſtal jeg altſaa ftaae 
ene i Verden. 

Califourchon. O nei, Ifr. Zizine! hvis De 
vilde bonhore mig? 

Zizine. Dem, faadan et Uhyre, ſom banfer 
et Fruentimmer, Fy! 

Mimi. Saadan En, ſom banker Fruentimmer. Fy! 
Tamerlan. Hvorledes? Du banker Fruen— 

— timmer. Fy! 
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Zizine, Mimi og Tamerlan (paa engang) 
Han banfer Fruentimmer. Fy! 

Califourehon (affides.) Nei, det er for galt! 
(høit) Ja, Jfr. Zizine, jeg tilftaaer det, jeg er et 
Uhyre, men et Uhyre, fom tilbeder Dem. Jeg ned- 
lægger Alt, hvad jeg eier, for Deres Fødder, mit 
Navn, mit Hjerte, min Stilling i Samfundet, min 
Hat og — mine 1,300 Francs i aarlig Rente. 

Zizine (opmærffom.) Hvorledes, De har Penge 
paa Rente? (efter en lille Pauſe) Der er min Haand, 
den tilhører Dem. 

Califourchon (affides.) Endelig fandt jeg hendes 
fvage Side. (hoit.) Nej, hvor den Vige dog er deilig! 

Slutningsſang. 
Mel. Faut s'amuser, 

MATS. 
Hvor ſtjondt i Dandſen fig at vinge, 
Derpaa ti Tiden gifter man fig. 
Et er Moralen nødt at bringe 
Streugheden med, naar Finalen er flig. 

(Dand8.) 

Tamerlan. 
Og Dagen, ſom ſtal os forene 
Feires ved Hornenes Klang. 
Taratata! Taratara; 

UR å na vi Så. o£ Å. 

PE 

(Califourchon nærmer fig Publikum, ſom om han vilde tiltale E 
det, men ſtandſes af Tamerlan.) 

Ti ftille dog — og lad Zizine 
Nu tale for 08 denne Gang. 

Zizine (til Publikum.) 
Alle vi vilde gjerne vide, 
Om De i Aften morede Sem. 

Mimit (til Publitum.) 
Thi af! De veed vor fvage Side 
Er, at de klappe lidt før De gaae hjem. 

(flapper lidt i Hænderne.) 

(Tæppet falder, idet de Spillende fortjætte Dandfen.) 

—6———— 






